pREDSTAVITEV REVIJE

CELOVIT MULTIMEDIJSKI KONCEPT
televizijski
format

mesečni
brezplačnik

POPOLN VODIČ
PO ZDRAVEM
ŽIVLJENJU

elektronska
izdaja

VAŠ PRODUKT

ZDRAVE NOVICE – revija
•
•
•
•

spletni
portal

KOMBINACIJA: TV + REVIJA

Mesečnik: 10 številk letno, poletna (julij/avgust) in zimska številka (december/januar) sta dvojni
Naklada: 62.000 izvodov, dvojna številka: 111.000 izvodov
Obseg: 68 strani
Predviden doseg: 320.000 bralcev

CILJNA SKUPINA
Ciljna skupina je starostno razpršena, večinoma pa gre za bralke in bralce, starejše od 28 let.
Vsem je skupno, da živijo odgovorno življenje, na področju zdravja skrbijo za preventivo in veliko
dajo na naravna zdravila. Zdrave novice berejo tisti, ki so v svoje zdravje in v zdrav način življenja
pripravljeni vložiti nekoliko več časa in denarja, ker se zavedajo, da je zdrav odnos do sebe bistven
za zdravje nasploh. Temu načelu sledijo tudi teme v reviji. Oblikovno je revija postavljena za
sodobnega bralca.

• Medij: RTV SLO, oddaja Dobro jutro
• Perioda: dvakrat tedensko (četrtek in petek), mesečno osem oddaj in
osem gratis ponovitev na RTV SLO RC Maribor
• Format: strokovnomarketinški (možnost družbenoodgovornih
prispevkov, donacij, predstavitev produktov in storitev)
• Prednosti: lastna produkcija TV oglasa, daljši – 60 sekundni oglas

Inovativen način dosega – Visoka DODANA VREDNOST
• Kreativna sinergija PR-vsebin in klasičnega oglaševanja.
• Ciljna skupina z visoko odzivnostjo (aktivna odgovorna populacija, nad 28 let).
• Največji doseg v svojem segmentu v Sloveniji: 320.000 bralcev, gledalcev, uporabnikov interneta.

zaupa nam vse več zadovoljnih oglaševalcev

GRATIS

NACIONALNA POKRITOST

edinstvena

MREŽA
distribucije

VIR INFORMACIJ,
KI MU LAHKO
ZAUPATE

Samopromocija Zdravih novic
Spletni portal:
prispevki na temo
zdravja, rekreacije,
športa, wellness
storitev, nege
telesa, izmenjava
mnenj in izkušenj
uporabnikov
portala

Facebook:
edine novice o
zdravju in kvaliteti
življenja z aktivnim
FB-profilom

Elektronska izdaja:
NOVO – edine z
zdravjem povezane
novice,
ki jih je možno
brati na tabličnih
računalnikih, e-bralnikih
in pametnih
telefonih

DISTRIBUCIJA REVIJE
Zdrave novice imajo edinstveno distribucijo v Sloveniji, ki zajema:
verige največjih lekarn (Lekarne Ljubljana, Mariborske lekarne, Gorenjske lekarne, Pomurske lekarne), manjše zasebne lekarne
(59), Zdravstveni domovi v Ljubljani (98), Zdravstveni domovi na Štajerskem (72), vse poslovalnice Sanolabor (22), UKC
Maribor, UKC Ljubljana, Bolnišnica Celje, Bolnišnica Novo mesto, Bolnišnica Murska sobota, Bolnišnica Brežice, Drogerije TUŠ
(36), Trgovine TUŠ s programom zdrave prehrane BIO (12 izbranih centrov), manjše zasebne klinike in poliklinike, Terme Olimje,
Thermana Laško, Veriga hotelov Sava hotels & resorts, Hotel Habakuk, MTC Fontana, Optike in Diagnostični centri Clarus (9),
Optike Sever (13), Alfa Dental, zasebne zdravniške ordinacije, Rehabilitacijski center Soča, trgovine z zdravo prehrano (22),
domovi starejših občanov (15), trgovine Perutnine Ptuj (24), Diagnostični center Bled in Rogaška Slatina, trgovine Mlinotest (12),
Zavarovalnice Vzajemna (14), Zavarovalnice Adriatic Slovenica (8), Mestna optika (25), Rimske Terme.

FORMATI IN CENIKI
Lik revije Zdrave novice:

Zdravko

NASLOVNICA
4.490 EUR (BREZ DDV)

CENA V EUR (BREZ DDV)

POZICIJA

Pri zakupu naslovnice vam pripada

2. stran ovitka

2.900 EUR

brezplačen enostranski PR članek

3. stran ovitka

2.650 EUR

(z logotipom in produkti).

4. stran ovitka (zadnja stran)

3.600 EUR

Prva dvojna stran

3.920 EUR

NOTRANJE
STRANI
POZICIJA

OVITEK

CENA V EUR (brez DDV)

DIMENZIJE OGLASA (širina x višina)

1. notranja stran

2.600 EUR

210 × 297 mm + 3 mm

1/1

2.290 EUR

210 × 297 mm + 3 mm

2/1 (dve notranji strani skupaj)

3.920 EUR

420 × 297 mm + 3 mm

1/2

1.700 EUR

210 × 149 mm + 3 mm

1/3

890 EUR

1/4

650 EUR

1/8

380 EUR

Mali oglas

280 EUR

105 x 74 + 3 mm

340 EUR

139 x 74 + 3 mm

650 EUR

210 x 46 + 3 mm

105 × 297 mm + 3 mm
210 × 99 mm + 3 mm
70 × 297 mm + 3 mm
210 × 75 mm + 3 mm
53 x 297 mm + 3 mm
210 x 38 + 3 mm
26 x 297 + 3 mm

Zdravko vam omogoča
promoviranje blagovne
znamke. Na manjši tablici
(nad Zdravkom) je objavljen logotip,
na večji obveščevalni tabli (pred
Zdravkom) pa so navedena kratka
dejstva oziroma opis produktov.

Zakup enega Zdravka
cena 350 EUR
Zakup Zdravka na 4 straneh
cena 990 EUR
Zakup Zdravka na 6 straneh
cena 1.380 EUR
Zakup Zdravka na 8 straneh
cena 1.740 EUR

Pasica na prvi notranji strani
Poseben dogovor

www
Spletno oglaševanje

POPUSTI IN UGODNOSTI
POPUST

Ponudbo za spletno oglaševanje vam pripravimo

Agencijski popust (enkraten)

10 %

individualno. Obseg in popusti so odvisni od

Avansni popust

po dogovoru

količine in trajanja zakupa ter oglaševanja v

Internetni popust

po dogovoru

brezplačniku ali v okviru TV formata.

Posebne ugodnosti v primeru sklenitve letne pogodbe o sodelovanju.

Dostava gradiva: po potrjeni rezervaciji najkasneje do 5. dne v mesecu, do 16. ure, v obliki pdf. Za odpoved že naročenih oglasov po 5. dnevu v
mesecu zaračunamo 55 % cene oglasa po ceniku. Splošni pogoji so objavljeni na spletnem portalu www.zdrave-novice.si.

TV FORMAT
Vsem oglaševalcem v televizijski izdaji Zdravih novic (TV SLO, oddaja Dobro jutro) avtomatsko
pripada objava predstavitvenega filmčka na spletni strani in vse ugodnosti iz naslova GRATIS.
Medij: TV SLO, oddaja DOBRO JUTRO
Dolžina: 120 sek.
Perioda: dvakrat tedensko in dvakrat ponovitev
Format: strokovno marketinški

CENIK NA MESEC (16 objav)

CENA v EUR (brez ddv)

GRATIS

GRATISenostranski PR-članek ali 1/2 oglas ali vključitev v dogodke

3.900 EUR

PARTNER A in B (60 sek. x 16 objav)

GRATIS ugodnosti mora naročnik izkoristiti v roku 60 dni. To ne velja za dogodke, ki bodo izvedeni po dogovoru.
SIMULACIJA STRUKTURE TV FORMATA
OPENER

PARTNER A.
60 sek.

Logo
Zdrave
novice

PARTNER B.
60 sek.

CENIK vključuje

dodatne možnosti

• objavo v okviru oddaje Dobro jutro.
•
• pripravo kratkega filmčka iz materialov, ki jih
posreduje naročnik (brez snemanja na terenu).
• PR-članke v reviji (članek pripravi naročnik).

•
•
•
•
•
•

Logo
Zdrave
novice

Priprava filmčkov s snemanjem na terenu
in montažo – obračuna se po ceniku produkcijskega studia.
oblikovanje oglasov – obračuna se po ceniku
oblikovalskega studia.
dodatni popust v primeru zakupa oglasnega prostora
za Slovenijo in Hrvaško.

PREDVIDENI TERMINI IZIDOV

APRIL 2012

NOVO

Letno izide 10 številk v nakladi najmanj 62.000 izvodov (poletna in zimska
številka v nakladi 111.000 izvodov). Brezplačna revija je na voljo na
distribucijskih mestih skladno s predvidenimi termini izidov revije.
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Sedež uredništva:
Zdrave novice (Media Element),
Vožarski pot 3, 1000 Ljubljana
Vodja projekta:
Danijel Kmetec
danijel@zdrave-novice.si
Pomočnica vodje:
Vesna Resnik
vesna.resnik@media-element.si
Glavna in odgovorna urednica:
Eva Jandl
eva@zdrave-novice.si
Vodja projektov:
Andrej Holcman
andrej@zdrave-novice.si
Koordinatorka uredništva:
Saša Schwarz
sasa@zdrave-novice.si
Lektoriranje:
Alenka Peteršič
Koncept celostne podobe:
Zlatko Jendek, Slavica V. Okorn
Oblikovanje in prelom: Splet99.net

Izdajatelj:
HIŠA IDEJ Inovativna skupina, d. o. o.
Prežihova ulica 21
SI-2000 Maribor
T: + 386 2 614 1 200
F: + 386 2 614 1 207
E: info@hisa-idej.si
www.hisa-idej.si
Direktorica:
Andreja Iljaš
andreja@zdrave-novice.si
KONTAKT ZA ZAKUP OGLASNEGA
PROSTORA IN PR-ČLANKOV
Danijel Kmetec - 041 307 888
danijel@zdrave-novice.si
marketing@zdrave-novice.si

